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ذا الصررررررر  هتعود ألهمية ما يمثهه ال تقتصررررررر نها كونها تماة معمارية  فنية   ل ن أهمية كاتدرائية نوتردام  إن

ا جي   نبر لبنة في بناء حضرررارة اانسررران التي تنتق  من جي  إل ب ونه هوية  ذاكرة تشررر   المعماري من أرث تقافي أنسررراني 

  .الم ان  الزمان

 

  كاتدرائية نوتردام

سين ال اتدرائية تقع شير -  بدأ بناؤها شرق مدينة باريس نها نهر ال  Aليه كتاب تاريخ العالم في العمارة إحسب ما ي

World History of Architecture  لهورانس  دهررا سLawrence Wodehouse  مرراي رر  فررازيو Michael Fazio 

رن الثالث ا بدايات القتح  اسررررتمر البناء 1155الثاني نشررررر الميفدي في نام  في القرن -Marian Moffettوماريان موفيت 

عترف بها نها الم  الثقافيةال اتدرائية هي  احدة من أكثر الرموز المضررررارية . م حيث أُتّم إنشرررراء ال نا  ال نوبي 1261 نشررررر

 في  اَ.نويمهيون شرر س سرر 12إذ يز رها   تعد المعهم السررياحي األبرز في فرنسررا  ة الارنسررية األم نطاق  اسررع لمدينة باريس

العالية المدببة   التي تتميز بطرازها القوطي ذ  الدنامات الطائرة  النوافذ المديث نن المزايا المعمارية التي ت س ال نيسرررررررة

لا رة األ لا يقتضررري التطور التاري ي لهطرز المعمارية العودة إلا أ ررروا هذه الطرز  البدء من ا  النوافذ ذات شررر   الزهرة 

 لا أن ات ذت ش هها المالي الذي نهمسه في حاضرنا.التي نمت  تطّورت إ

 

سرررران   نها ال شرررر  ان ما حدث لهذا األرث الثقافي اليوم مؤلم ل   من يدرك أهمية التراث  بإنه إنسرررراني يمس ك  إن

ني به يسررررررتد تتعدى المعنا الايزيائي لهمدث من حيث م انه  قيمته  سررررررببه  رد د الاع  له. بميثأثره كثرت المقاربات التي 

 لرجوع لسياق زماني نستطيع به تعريف الُمصاب بالمادث بإنه تراث إنساني ثقافي مشترك.ا

يمية المب رة  تاريخ تطوره  الذي يعود لطبيعة المسررررررمن أهم هذه المقاربات هو األ رررررروا المعمارية لطراز كاتدرائية نوتردام 

 )فهسطين  سوريا(. األ سط نن أ ولها في الشرقناسها  الذي ربطها المؤرخون ب ونها ديانة شرقية حيث بمثوا 

من الثقافات  الطرز المعمارية ااقهيمية  ا  ندد حوت   تطورت أثناء القر ن األ لا لهمسيمية نشإت العمارة المسيمية المب رةإذ 

البهقان في جنوب د ا بيزنطية  التي كانت تضررررم )اليونان  ال لإلمبراطوريةاي ال زء الشرررررقي ف الشرررررق األ سررررط.  في أ ر با

بات العمارة ال نسرررية بمفم  م   313 في نهد قسرررطنطين  مصرررر(   سررروريا  أنطاليا  شررررق أ ر با نن ال نيسرررة  متطورة رررُ

تضنه  الذي تم)ال نيسة المنزلية( تتمدث المراجع نن أ ا المباني المسيمية في العالم الر مانية  بدأت تإخذ ش هها المميز.  هنا 

به ال نائس  بدايات المسررررررقط البازيهي ي الذي اشررررررتهرت تتمدث أيضررررررا  نن أ ر بوس(  - راد) دير الز رسرررررروريا قرب مدينة 

لهميفد  دير الراهب بميرا )بصرررررى(  473المسرررريمية في العديد من ال نائس السررررورية. منها كنيسررررة القديس سررررمعان العمودي 

 1ب شرق قرية قهب لوزة في إدلب ك زء من المدن المنسية كنيسة إزرع في درنا  ت س المراجع بالذكر كنيسة قهب لوزة جنو

سوريا. سة بازيهي ية في  ستينات القرن ال امس الميفدي كإ ا كني سوري  التي تعود إلا  شماا ال كنائس المدن تعتبر حيث  في ال

أ لا ال نائس في  في حهب  ادلب  التي تعود لهقرنين ال امس  السررررادس الميفدي  -كما هو مصررررطه  نها تسررررميتها–المنسررررية 

 العالم   يعتبر تصميمها أساسا لتصاميم ال نائس في العالم  أ ر با لمئات السنين الفحقة.

 

                                                            
هي من أكثر تجمعات المناطق األثرية في  وادلب حلبتقع ضمن الحدود اإلدارية لمحافظتي  سوريةهي مدن وقرى أثرية المدن المنسية  1

، وقد المسيحيةد وأحياناً حتى القرن العاشر وهي من المناطق الهامة في تاريخ العالم يعود بنائها إلى الفترة بين القرنين األول والسابع للميال

 .موقع وقرية أثرية 800بلغ عددها 



 

 كنيسة قلب لوزة

كم  نها /50/ تقـرررع كنيسة قهب لوزة ضمن مدينة قهب لوزة األثرية في جب  باريشـرررا    تبعد نن مدينة ادلب شماال  بـررر

جم  ال نائس البيزنطية في سوريا    يعود تاري ها إلا القرن ال امس  تعتبر من أ ارم  ح -مقربة من طريق نام معرة مصرين 

نطية بنيت في م كإ ا كنيسرررررة بيز/361 بداية السرررررادس الميفدي بينما يعود تاريخ بناء كنيسرررررة قرق بيزة في ناس المنطقة إلا /

 .سوريا

جاء كجزء من المدن المنسية السورية. وفي ذلك  2011تم تسجيل كنيسة قلب لوزة في الئحة التراث العالمي لليونيسكو عام 

المقدم لليونيسفففكو لتسفففجيل قوائم  -ومن بين ا كنيسفففة قلب لوزة-في الوصفففل التويفففيحي للمدن المنسفففية السفففورية ومعالم ا 

ا يخص القيمة العالمية المتميزة ما يلي: "بين العديد من البقايا المعمارية، تش د التراث العالمي في تفنيد خصائص الموقع فيم

 2الكنائس واألديرة والمعالم الجنائزية وأماكن الحج على والدة تطور العالم المسيحي في ريل الشرق األوسط."

"Amongst the many architectural remains, the churches, monasteries, funerary monuments 

and places of pilgrimage testify to the birth and development of the Christian world in the 

countryside of the Middle East." 

 

وزة أما المؤرخ لقد تإثر بناء كنيسرررة قهب لوزة بقمة فن العمارة السرررورية القديمة    سرررميت بقصرررر لوزة  أحيانا  قهب ل

 . رها باسم قهب لوزة    ل ن بعض الباحثين أطهقوا نهيها تسمية ) كاتدرائية (الازي فقد ذك

  الرئيسرري أ  يت ذ الشرر   البازيهي ي بعنا ررره الرئيسررية الثفثة: الصررمن/ ال نا كان تصررميم مسررقط كنيسررة قهب لوزةمعماريا   

 إذ كان لنا أن . الوسررطي   الر اقين ال انبيين   الممراب الشرررقي أ  الشرررقية  في بعض التسررميات الَمنجيَة  مت ها  نمو الشرررق

 زيهي ي.نوض  تصميم كنيسة قهب لوزة فف بد أ ال  من إيضا  ماهوم المسقط البا

 البازيليكا

ي  تواجد البازيهي ا هي باأل رررررر  مبنا ر ماني نام  اسررررررت دمه الر مان كقانة مم مة  أحيانا  كمبنا  إداري  ح وم

ت ارة إلا جانب  التي اشرررتهرت في نهد الر مان ل ونها سررروقا  ناما  له Forumغالبا  ب انب ما يسرررما بالاورم )السررراحة العامة( 

ش   البازيكونها م انا  لهت مع  سية ال سي.  بعد انتناق الر مان لهمسيمية أخذت ال نائس الرئي سيا ش   هي ي البدائي.  النقاش ال يت

ش الها كمما لة لهبمث نن فراغات أكثر مفءمة  ظيايا  كتموير أ سية تتاير أ سا جزاء من ش   المسقط البازيهي ي من ننا ر أ

    هي:د أكبر من الز ار ذل  الستيعاب ند البازيهي ا أ  ااضافة نهيها

  هو القسم األ سع في المسقط البازيهي ي  ذ  ش   مستطي . Naveال نا  الرئيسي -

 دة.  يميطان بال نا  الرئيسي  يتمددان بصف أ   اين من األنمAislesالر اقين ال انبيين -

  األر قة  يمتوي المذب .    هي ال زء نصف الدائري الذي ينتهي به ال نا Apesالممراب الشرقي )الشرقية( -
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 هي قانة مربعة يم ن لاير  Atriumاآلتريوم يضرررراف أحيانا  قسررررم يسرررربق ال نا  الرئيسرررري  الر اقين  هو فرا  ممهد يدنا 

 الذي يقع بين الممهد  Narthexالعهّية   كذل  قسررم لألشر ا  سرماع المون ة فيها د ن االنضرمام إلا الارا  الوسرطي لهاعالية.

 يعهو سقف بفطة ال نا  الرئيسي نن باقي األسقف  Timber roofed ياطي البازيهي ا سقف من ال شب رئيسي.  ال نا  ال

  ي تهف ش   التاطية بين جمهوني  مسط  أ  نها ش   قبوة )نصف أسطوانة(. 

ال تهة ال هسية شماا  من أكثر النماذج أ الة لعمارة ال ناس في منطقةن د أنها إذا  بالعودة إلا تصميم كنيسة قهب لوزة 

سرررررورية  كما يعتبر بناء هذه البازيهي   احدا  من أشررررر ع المما الت المعمارية في التاريخ البيزنطي  إذ بدال  من المصررررروا نها 

ال نا  الوسررررطي له نيسررررة نن طريق  ضررررع  رررراين من األنمدة ياصررررفنه نن األجنمة ال انبية  قام البناؤ ن بوضررررع أقواس 

 تسرررتند نها نضرررادات  سرررطية مما سرررم  لألجنمة الثفثة )الوسرررطي  ال انبيان( من خفا اندماجها مع مسرررتعرضرررة كبيرة جدا  

 س( الذي يشرررررر   بهوا  لهدخوا  بني بين برجين توأمين ث)النار نهيّته  را   اسررررررع  مت ام . كما أن الممربعضررررررها بتشرررررر ي  ف

 هو ما شررراع نن ال نائس السرررورية تمديدا  اسرررت دامه في ذل  . بعدة قر ن اال اهرة سررربقت ما يماثهها في أ رب)جانبيين(   هذه 

 هي مصطبة ترتاع بدرجة أ  اثنتين أ  ثفثة أمام الشرقية لي هس نهيها رج  الدين  Bemaالوقت كما شاع  جود ما يسما بالـررر 

  تماط بسور.

يتوضررر  فيه األقسرررام  مسرررقط بازيهي ي مبسرررط-

 الرئيسية مسبوقة بالقانة التمهيدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مسرررررقط كنيسرررررة قهب لوزة م هرا  أقسرررررامها من ال هة الاربية يبدأ المدخ  بين البرجين التوأمين ممددا  بقوس كبير  يهيه ال نا  -

 .Bemaالرئيسي  الر اقين ال انبيين ممددين باألقواس  ينتهي الممور بالممراب ماصوال  بالبيما 



 

 والثالث عشرالتطور المعماري حتى القرن الثاني 

بمعالمه البارزة في النوافذ  تابع التطور المعماري في الارب في القرنين المادي نشررررررر  الثاني نشررررررر بات اه الطراز القوطي

ش   الزهرة  األقواس المدببة  القباب المتصالبة سا المرتاعة  النوافذ ذات  شماا فرن شإ في  س ي   الذي ن متابعا  لهطراز الر مان

 مايرا  في بعض معالم المسقط البازيهي ي تبعا  لهماجة الستيعاب ندد أكبر من الز ار )الم اج(  المصهين فبدأ يتوسع في ح م 

ة الر اقين ال انبيين  تضاف إليه المعابد نصف الدائرية حوا الممراب األساسي  ترافق التوسع مع ظهور أساليب إنشائية م تها

 التي نشررررراهدها بوضرررررو  في كنيسرررررة نوتردام باريس التي جاءت ردا   Flying Buttressesمث  الدنامات الطائرة )األكتاف( 

إنشرررائيا  تدنيميا  له دران الرقيقة ال ارجية أثناء البناء.  إذ تعبر ال نيسرررة ذات الطراز القوطي نن تطور كبير في نمط البناء فهي 

عين في هذه المالة  نهاية  بالممراب تمافظ نها المسرررقط البازيه ي ي األسررراسررري ممثف  بال نا  الرئيسررري  الر اقين ال انبيين موسرررّ

مترا .  69المندمج بالارا  الرئيسررري.  تمافظ أيضرررا  نها البرجين الاربيين الذين يمددان المدخ  مع ازدياد ارتاانهما إلا حوالي 

 مترا . 90ذي يص  إلا يضاف إلا ذل  البرج الوسطي شاهق االرتااع  ال

بين كنيسرررة قهب لوزة  ال اتدرائية الارنسرررية العمفقة من خفا  النقهة النونية القائمة نها ننا رررر ثابتةبالمقارنة يم ن مفح ة 

متابعة تطور المسرراقط  أسررهوب تصررميم الواجهات  إذ يتمدد المدخ  بقوس كبير ينمصررر بين برجين توأمين يرتاعان نن سررقف 

كما هو الماا في كنيسة قهب لوزة  جمهوني الش   وسطي . كما تمافظ نوتردام في تاطية فراغاتها نها السقف ال شبيال نا  ال

 التي أنيد رسم  اجهتها من قب  الم تصين. 

خف ررررررررة القوا أنرره ال حررد د جارافيررة 

لهتراث الثقرررافي   إنمرررا هو جزء من 

التطور اانسرراني ينتق  نبر المضررارات 

 تتناقهه هذه األخيرة ك ٌّ حسرررررررب ثقافتها 

  تضرررررريف نهيه  تتابُع انشررررررراء نموذج  

ر  ننرره إلا أن تتاير مفممرره.  أّن  مطوَّ

ال م رراَن ممررددا  لنترراج الا ر اانسرررررررراني 

ينسررب إليه ب  هو نتاج مشررترك أ رردرته 

الت معات اانسرررررررانية  تناقهته مع الوقت 

 .بتطور أكبر

 By: SYLVIE CORBET AND 1الش   

NICOLAS VAUX-MONTAGNY, The 

Associated Press   

can be found at: The Seattle times 

تم تعدي  الصورة لتشم  المعهومات المشار 

 فقط في النس إليها
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